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Automobilele Dacia se numărau 
printre produsele de top ale indus
triei românești în anul 1989. Con
dițiile de lucru erau însă din multe 
puncte de vedere rudimentare, deși 
propaganda susținea că fabrica de la 
Mioveni se afla la cele maț înalte 
standarde ale momentului.

Străzile au ajuns în România anu
lui 2009 un adevărat furnicar al 
mașinilor. în urmă cu 20 de ani, pe 
vremea când Virgil Mateescu era eco
nomist la Dacia, trebuia să te înscrii 
pe o listă dacă voiai să cumperi un 
autoturism și uneori așteptai și trei 
ani până obțineai aprobare. Chiar 
dacă aproape că se lucra la foc conti
nuu, producția nu depășea 100.000 
de automobile pe an. „Ca să poți să-ți 
cumperi o mașină trebuia să te în
scrii, să depui banii la CEC, suma inte
grală sau cel puțin jumătate și apoi 
așteptai să-ți vină rândul. Puteai să 
aștepți de la 6 luni sau chiar și doi-trei 
ani. Aro făcea doar 1.000 de mașini pe 
lună și majoritatea plecau pe la insti
tuții, pe la IAS-uri. în ’89, la uzină 
lucrau 30.000 de oameni și produ
ceau cel mult 300 de mașini pe zi, 
acum, cu 10.000-11.000 de angajați, 
se fac 850 de mașini pe roți și restul 

- CKD, nemontate", își amintește Virgil 
Mateescu, fostul director economic al 
societății, cel care și-a petrecut 32 de 
ani în slujba automobilului național.

Producția de la Mioveni ajungea 
atât pe piața internă, dar și în țările so
cialiste, inclusiv în Germania, Siria, Is
rael, Iordania, Africa de Sud, America 
de Sud sau chiar în unele state din Asia.

Pentru a cumpăra o mașină Dacia, românii așteptau ani în șir pe liste speciale AGERPRES
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Pentru a putea face față comen
zilor, în 1989, la Uzina de Autotu
risme din Mioveni ajusese să se 
lucreze aproape nonstop. „Progra
mul era de șase zile pe săptămână 
teoretic, dar la uzină regula era alta, 
două-trei duminici pe lună se lucra.

Chiar dacă în țară erau și câteva ma
șini și din import, Lada, Trabant sau 
Skoda, aproape 95% din automobi
lele aflate în circulație erau produse 
la Uzina Dacia, iar cererea de mașini 
era enormă. Eram forțați să facem 
cât mai multe. Se lucra în trei schim-

buri. Zi și noapte. Și de regulă șapte 
zile. Prin rotație aveai o duminică, 
două libere. Se lucra foarte intens", 
își amintește Mateescu. „Secțiile erau 
organizate pe echipe de maiștri.

La 20 ianuarie 1989, profesorul 
Constantin Ciosu, care preda fizica la 
școala din comuna Costache Negri, 
județul Galați, era deja pe teren, de la 
prima oră, pentru recensământul ani
malelor. Nu era singurul cadru didac
tic care umbla prin curțile oamenilor 
să le numere găinile, oile și porcii, în 
loc să stea la catedră și să le predea ele
vilor, mai ales că era în plin trimestru.

Recensământul animalelor era 
realizat în principal de profesorii de 
la sate, după cum spune și Vasile Mo
lan, actual profesor universitar, fost 
inspector pentru învățământul pri
mar în Ministerul învățământului în 
perioada comunistă. Și nu era o ca
racteristică a anului 1989. „în general, 
astfel de acțiuni, precum recensă
mântul animalelor, se făceau pe 
perioada vacanței. Dar și dacă picau 
în timpul școlii te scoteau da la ore și 
nu aveai drept la replică", explică 
Vasile Molan. Fostul inspector a par
ticipat și el la recensământ în calitate 
de profesor, supravegheat înde
aproape de un acțivist. „Activistul nu 
stătea mereu după mine, așa că mă 
mai înțelegeam cu țăranii, dar cu 
grijă să nu fiu prins". în cazul în care 
un cadru didactic mințea pentru 
țărani și era prins risca să îi fie tăiat

Liderii de la București discutau 
„aprins" hotărârile Reuniunii Con
ferinței pentru Securitate și Coope
rare în Europa de la Viena. Actul 
final, adoptat prin consens la 15 ia
nuarie, incrimina România pentru 
încălcarea drepturilor omului.

(Continuam în pag a lli-a)

România se pronunță 
pentru o Europă unită

Dumitru Ținu a semnat în Scânteia 
un articol de analiză al recent-în- 
cheiatei Reuniuni a Conferinței pen
tru Securitate și Cooperare în Europa: 
„Edificarea unei Europe unite, care, în 
condițiile respectării diversității 
orânduirilor sociale, să asigure ga
ranții de pace, deplină securitate și 
rodnică colaborare pentru toate na
țiunile continentului, ca națiuni libe
re și suverane, a constituit și constitu
ie un obiectiv de prim ordin al politicii 
externe a României socialiste. (...) în 
acest spirit a participat România la 
lucrările Reuniunii de la Viena, ani
mată de dorința ca, prin eforturi co
mune, documentul elaborat de acest 
forum să deschidă o nouă perspectivă 
relațiilor dintre statele participante. (...)

k

La recensământul animalelor erau mobilizate cadrele didactice din sate AGERPRES

din salariu sau, dacă scăpa, avea de 
scris zeci de rapoarte în care trebuia 
să explice de ce a făcut un lucru necu
venit, după cum își amintește fostul' 
inspector din Ministerul Educației.

în general, profesorii riscau însă, 
așa cum singuri povestesc acum.

JURNALUL ZILEI
Trebuie spus însă că, față de Actul 

final de la Helsinki, care a însemnat 
un moment important în viața 
politică a Europei, a întregii omeniri, 
documentul reuniunii de la Viena 
marchează un pas înapoi prin încer
carea de a modifica și răstălmăci prin
cipiile statuate de Conferința general- 
europeană din 1975, al cărei docu
ment a fost semnat de șefii de stat sau 
de guvern din țările participante.

La reuniune nu a prevalat întot
deauna, cum era de dorit, preocupa
rea de a găsi, prin eforturi comune, 
răspunsurile cele mai adecvate 

Agenda
Elenei Ceaușescu

„Personal îmi era silă de toată tă
rășenia asta, așa că intram în casa 
omului și scriam câte animale îmi 
spunea el. Probabil că mulți făceau 
așa", povestește Constantin Ciosu.

(Continuam în pag. a iii-a)

problemelor reale ce preocupă 
popoarele continentului. Dim
potrivă, și-au făcut loc încercări ale 
unor participanți de a-și aroga rolul 
de a da lecții, de a conferi «certifi
cate de bună conduită». în ceea ce 
privește România, după cum s-a 
subliniat și în cadrul întâlnirii finale 
a reuniunii de la Viena, respinge cu 
fermitate asemenea încercări. Țara 
noastră, poporul român nu au cerut 
și nu cer permisiunea nimănui în 
alegerea căilor de dezvoltare".

(Continuam în pag. a Iha)
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Tragedie în Somalia, dramă la București
Nenorocirea despre care o să vă povestim 

acum, la 20 de ani de la producerea ei, a ajuns 
pe masa judecătorilor Secției a Il-a Penală a 
TMB. La vremea aceea, nimeni n-a șoptit o 
vorbă, pentru că era 0eva de neimaginat ca prin 
București să circule un negru înarmat cu un pis
tol, care împușca lumea pe stradă...

Era de Crăciun, în 1988, era trist tare pe atun
ci în Bucureștiul înghețat, gospodinele se apu
cau să-și fiarbă piftia de pe la 2 noaptea încolo, 

când aveau gazele presiune, asta doar dacă au 
pus mâna în ajun pe niscaiva adidași... Desigur, 
adidașii se găseau în toiul verii, dar tocmai în 
sezonul piftiei deveneau marfă de contrabandă. 
Vă mai spun doar că piftia se închega rapid pe 
masa din sufragerie, la 14 grade, cât înregistra 
termometrul într-un apartament obișnuit din 
Colentina sau din Berceni.

Studenții aveau vacanță de iarnă, în mod nor
mal fugeau toți din oraș la bunici, la țară ori luau 

„trenul schiorilor", personalul cu țurțuri la fe
restre care ducea batalioane de tineri pe Valea 
Prahovei, nu contează cât costa biletul, că toată 
lumea mergea cu nașul, se făcea chetă 10 lei de 
căciulă. în vremea asta, în Regie rămăseseră să 
petreacă Ajunul Crăciunului... studenții musul
mani din statele cu care România avea contrac
te de școlarizare. Și nu erau deloc puțini. Se 
uitau la casete video și beau băuturi din acelea ■ 
interzise de Coran. La conaționalii săi din Regie 

venise să petreacă, de la Cluj, somalezul Yusuf 
Osman Mire. în ziua de 23 decembrie 1988, stu
dentul în anul IV la Agronomie cinstise tărie la 
Intercontinental, apoi niște vinișor în Regie. 
Teribila veste care i-a dat viața peste cap i-a venit 
din Anglia. Mătușa lui din Londra l-a anunțat pe 
Yusuf că părinții săi au fost uciși în războiul civil 
care îi mistuia de ani buni țara natală...

A
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(Continuam în pag. a ii-a)

SISTEMATIZAREA ROMÂNIEI

Bisericile Mihai-Vodă și Schitul 
Maicilor, salvate prin translare

Acțiunea de sistematizare din anii 
’80 a făcut din București o imensă 
tablă de șah de pe care piesele aflate 
în bătaia Nebunului erau scoase din 
joc. Case modeste, dar și valoroase, de 
a căror frumusețe îți frângeai ge
nunchii inimii când ele erau frânte 
sub târnăcoape și buldozere. Biserici, 
spitale, clădiri istorice. Nu avea impor
tanță, erau demolate. A apărut însă un 
jucător inspirat de Dumnezeu, pe nu
mele lui Eugeniu Iordăchescu, ingi
ner, director tehnic la Institutul 
Proiect București. Jocul lui? Mutarea 
la propriu a opt biserici bucureștene, (Continuam în pag. a li-a)

Biserica Mihai Vodă și clopotnița ei, în timpul mutării pe șine Foto: Arhiva personală ing. Eugeniu Iordăchescu

printr-un sistem de translare menit 
să nu dea satisfacția ca Nicolae Cea
ușescu să spună șah mat acelor mo
numente de cult.

Istoria pe rotile!
Domnul inginer ne-a povestit 

despre îndrăzneață idee a mutării 
bisericilor. Punerea ei în practică a 
fost o experiență hotărâtoare în 
viața sa, l-a modificat interior, în 
timp ce nouă ne-a lăsat întregi niște 
clădiri de suflet. în timp ce ne 
povestește, răsfoiește prin albumele 

cu sute fotografii din vremea lu
crărilor. Bisericile în diferite etape 
ale translării. Zăpadă, oameni sub 
talpa clădirii, piloni uriași, traverse, 
șufe, mașini, prese hidraulice. Bise
rici călătoare pe șinele făcute de 
echipa condusă de „inginerul provi
dențial", cum l-a numit cineva. îna
inte și după mutare. Era perioada 
nefastă a demolărilor, când prin sis
tematizarea orașului avea să fie 
mutilată arhitectura Capitalei și a 
multor destine omenești.

JURNALUL OMULUI SIMPLU

Copilărie în salopete „cosmonaut"
Dorina Pleșa avea 8 ani în 1989 și 

era în clasa a IlI-a la o școală din 
Zimnicea. „Pentru mine «a trăi» se 
rezuma la a merge la școală, a învăța 
până seara și a mă juca. Nu aveam 
griji și nici pe părinți nu îi vedeam 
prea îngrijorați. Sau nu-mi dădeam 
seama. Eram cinci frați la părinți, eu 
fiind cea mijlocie. Patru fete și un

CALENDAR
20 ianuarie (vineri)

Soarele a răsărit la 7:45, a apus 
la 17:08

Luna a răsărit la 15:27, a apus la 
7:05

Sărbătoare creștină: Cuviosul 
Eftimie cel Mare; Sfinții Mucenici 
Vas și Eusebiu

S-a întâmplat Ia
20 ianuarie 1989
• în capitala Indiei s-au încheiat 

lucră’rile conferinței internaționale 
în problema supraviețuirii omenirii 
în epoca nucleară. Au-luat parte 
activiști ai vieții obștești, oameni de 
știință și scriitori din 15 țări ale lumii. 
Ei au dezbătut probleme de strictă 
actualitate, cum sunt dezarmarea, 
lichidarea inechităților economice, 
protecția mediului, combaterea

JURNALE PERSONALE

20 IANUARIE
La niște prieteni, sărbătorind o 

aniversare. Printre musafiri, un... 
arab(!) din Kuweit, unul dintre 
pacienții de la Institutul Aslan, intrat 

băiat aveau părinții mei. Nu știu 
dacă aceasta se datora acelei legi 
impuse de regimul comunist în 
scopul creșterii populației statului 
sau a fost ambiția alor mei de a avea 
și un băiat. înclin să cred că decizia 
a fost undeva la mijloc.

(Continuam în pag a ii-a)

foametei, sărăciei și maladiilor;
• Potrivit unui sondaj de opinie 

efectuat de cotidianul New York 
Times și de compania de televi
ziune CBS, două treimi din cetă
țenii americani sprijineau dialogul 
început recent între SUA și Orga
nizația pentru Eliberarea Palesti
nei. în același timp, participanții la 
sondaj și-au exprimat temerea că 
mai existau încă o serie de dificul
tăți serioase în calea reglementării 
situației din Orientul Mijlociu;

• Sub genericul „Tovarășul Nico
lae Ceaușescu, strălucit strateg și 
promotor al făuririi socialismului 
și comunismului în patria noastră", 
România liberă a publicat „O con
cepție științifică privind dezvol
tarea intensivă, calitativ superioară 
a economiei românești";

• La ora 8:00 a început recensă
mântul național al animalelor 
domestice;

(Continuam îh pag. a ii-a)

sub îngrijirea și ocrotirea doctoriței- 
gazde. Venit în țară-pentru 20 de zile 
la tratament, vrând să încheie toto
dată și niște afaceri cu țara noastră, 
să nu se plictisească, a fost invitat și 
aici, în casa amicilor mei.

(Continuam îh pag a iii-a)
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între 9:40 și 11:40, prin biroul 
Elenei Ceaușescu se perindă 
Poliana Cristescu, Constantin 
Mitea, Constantin Olteanu și Emil 
Bobu.

Alte două ceasuri (11:40-13:20), 
o ședință în „săliță", prezidată cu 
ajutorul lui Emil Bobu și Gh. 
Tănase pe aceleași teme de 
„cadre". Țara va intra curând în 
fierberea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri la organizațiile 
locale. Punctul și rostul final al 
fiecăreia va fi „alegerea" secre
tarului general al partidului la 
congresul din toamnă. în vreuna 
dintre aceste ședințe restrânse 
despre „cadre", sub prezidarea 
Elenei Ceaușescu, va fi apărut și 
originala strategie de „eternizare" 
a lui Nicolae Ceaușescu pe funcția 
de secretar general. Cabinetul 2 

cu Bobu (poate și cu Tănase) au 
decis introducerea unui punct 
distinct în ordinea de zi a 
ședințelor de la „bază": alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al par
tidului prin votul fiecăruia din
tre cei patru milioane membri de 
partid.

Pauză de masă. I-a primit apoi 
pe Ștefan Andrei, Ibănescu și 
Vasile Bulucea (atunci secretar de 
stat al Comitetului de Stat al 
Planificării și vicepreședinte al 
Comisiei interguvernamentale 
româno-sovietice de colaborare 
economică și tehnico-științifică).

Planul pe luna februarie - ulti
ma ședință a zilei - a fost prezidat 
de Nicolae Ceaușescu. S-a termi
nat la ora 18:10.

Lavinia BETEA

Pagini realizate cu m*™* «.
sprijinul AGERPRES fV.' AGERPRES
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SISTEMATIZAREA ROMÂNIEI

Bisericile Mihai- Vodă și Schitul 
Maicilor, salvate prin translare

(Urmare din pag. I)

Povestea mutării de pe locul lor a 
bisericilor a început după cutremurul 
din 1977. De fapt, atunci specialiștii în 
construcții au semnalat că sunt pro
bleme grave, că trebuie consolidate o 
serie de clădiri afectate de cutremur, 
dar lui Nicolae Ceaușescu i-a venit 
ideea construirii enormității numite 
Casa Poporului.

„Dumnezeu 
m-a luminat44

„Am descoperit că mai fusese studi
ată zona aceasta și în anii 1936-1937, 
tot pentru construirea unui centru 
administrativ, dar atunci se avea în 
vedere peisajul ofertant al colinei. 
Ceaușescu, însă, a dorit nivelarea 
terenului. Banii și energia care ar fi 
trebuit să meargă spre consolidarea 
sutelor de clădiri grav avariate la 
cutremur s-au dus către Casa Poporu
lui. Trebuiau demolate casele din 
zonă. Cunoscând ce se întâmplă, am 
fost pe teren să văd ce se demolează. 
Am întâlnit lucruri ce meritau să fie 
demolate, altele nu. Când am văzut 
Schitul Maicilor, m-am îndrăgostit pe 
loc de el. Avea o incintă închisă cu un 
gard înalt, cu zid, o bisericuță superbă, 
împrejmuită de chilii ce nu mai erau 
folosite. Patriarhul Miron Cristea 
făcuse modernizarea, erau acolo ate
lierele de producție ale Patriarhiei. 
Lucrau încă în aur și argint, făceau 
veșminte și alte obiecte de cult. în 
condițiile astea, eu mi-am dat seama 
- mereu mă mir cum m-a schimbat 
pe mine acea vizită! - ce bijuterie era 
acolo. Era o biserică micuță și am 
îndrăznit să spun de ea. Era o 
îndrăzneală foarte mare să faci 
asemenea propunere la vremea 
aceea, când nu se mai făcuse așa 
ceva!”, își amintește inginerul. „Am 
stat mult și m-am gândit, m-am 
frământat, am chibzuit dacă să spun 
sau nu despre ideea mea de a muta 
biserica. Stăteam noaptea în pat și mă 
gândeam cum să fac, era prin ’79 ’80, 
dar m-a luminat Dumnezeu și tot 
ceea ce am gândit atunci, fără creion, 
fără hârtie, fără nimic, totul s-a ade
verit atunci când am avut dezlegare să 
fac translarea", rememorează inter
locutorul nostru. Prima deplasare 
integrală a unei construcții a făcut-o 
în 1982. Dar cum de a fost posibil să fie 
acceptată această idee? „Aveam un 
vicepreședinte, pe Nicolae Iordache, 
care ne coordona, și m-am dus să-i 
spun: «Tovarășe vicepreședinte, am 
fost pe teren, eu aș vrea să fac o încer
care, să mut biserica de la Schitul 
Maicilor». «Hai, măi, lasă-mă în pace, 
pleacă de aici!» «Tovarășe inginer, să 
încercăm, măcar haideți s-o vizitați.» 
S-a îndrăgostit și el de ea! «Dar cum să

JURNALUL OMULUI SIMPLU 

Copilărie în salopete „cosmonaut"

procedăm?», m-a întrebat Iordache. 
«îi spuneți lui Ceaușescu într-una 
dintre vizitele de pe teren.» și i-a 
spus. De altfel, era o conjunctură 
generală favorabilă unei asemenea 
situații, presa străină vuia că se 
dărâmă Bucureștiul. Europa Liberă, 
Vocea Americii, BBC, o serie întreagă 
de oameni de cultură mârâiau, dar 
nu făcea nimeni nimic efectiv. 
Giurescu a apărut târziu și numai 
după ce i s-a dărâmat casa. Mai erau 
și Răzvan Theodorescu, Andrei Pip- 
pidi, preotul Gheorghe Calciu-Du- 
mitreasa. în condițiile astea, Ceau
șescu îmi dă dezlegare să mut bise
rica!", ne-a povestit inginerul Euge- 
niu Iordăchescu.

„Ai văzut, Ni cule, 
că au reușit?44

Inginerul Iordăchescu ne explică 
pe îndelete cum a făcut complicata 
lucrare. „împreună cu un colectiv de 
ingineri buni - Constantinescu Petre 
Filimon, Stănescu Cornel și alții - mă 
apuc și fac proiectul. Pornim la lucru 
și facem lucrarea. Ridicasem biserica 
la 1,67 m, o rotisem pentru a pleca pe 
direcția care ne trebuia și acum era 
gata de plecarea pe cei 242 de metri. 
Ca să nu facem o cale de rulare din 
beton pe care să-1 spargem după 
aceea, am făcut niște tronsoane de 
câte 30 de metri fiecare, care erau din 
prefabricate, pe care le puneam în 
față, după ce ajungeam la o anumită 
distanță, le luam din față și le duceam 
în spate. Și tot așa. La una dintre 
stațiile de oprire pentru pregătire au 
Venit Ceaușescu cu soția și prim-se- 
cretarul, Gheorghe Pană. Ce credeți că 
se întâmplă? Ea îi reproșează lui 
Ceaușescu: «Ai văzut, Nicule, că au 
reușit?». Mi-am dat seama că el, ca să 
capete acceptul pentru lucrarea asta 
de la iubita lui soție, i-a spus probabil: 
«Lasă, dragă, că tot n-o să reușească. Și 
gata!». Am făcut ridicarea clădirii cu 
un grup de 24 prese montate câte 12. 
Cu alte cuvinte, 12 prese erau active, 
ajungeau la cota de 10 cm, veneam 
apoi cu celelalte pe care le puneam 
sub ele, cu o umplutură, iar acestea 
deveneau active. Tot timpul, biserica 
se ridica într-un,plan perfect orizon
tal. L-am invitat pe renumitul nostru 
inginer Emil Prager, care ridicase de 
pe locul ei, în 1938, bisericuța de la 
Rebegești. Se făcea atunci în jurul 
Bucureștilor salba de lacuri de către 
ICAB. Eu citisem în literatura de spe
cialitate că el făcuse lucrarea de ridi
care a bisericuței, dar cum a făcut-o 
nu spunea, de altfel, nici eu nu spun 
totul în tot ce am scris. L-am invitat să 
vadă ce fac eu și stăteam amândoi în 
laterala bisericii când băieții lucrau. 
Se schimbau presele și Prager îmi 
zice: «Mă, dar cum ți-a venit ție ideea

La operațiunea de translare, echipele de lucrători aveau 20-30 de oameni Foto: Arhiva personală ing. Eugeniu Iordăchescu

asta? Că eu ridicam pe o parte,' calam 
după ce ridicam 10 cm, apoi ridicam 
din partea cealaltă». Pe mine m-a sur
prins invers! Cum de a făcut el așa 
ceva, așa greșeală? Pentru că zidăria 
nu suportă asemenea întinderi, se 
crapă, se desface. Dar Prager mi-a zis: 
«Vezi tu ce a însemnat școala pentru 
voi, diferența asta de 40 de ani? Tehni
ca a evoluat»".

„Omul care stăpânește 
natura44

Cea mai mare lucrare de translare 
a fost însă aceea a Bisericii Mihai- 
Vodă. Inginerul Iordăchescu ne 
povestește: „A fost greu, pentru că se 
afla pe acel micuț deal și avea o par
ticularitate: clopotnița la nord, nu la 
vest, cum se face de obicei. Dealul 
avea vreo 8-10 metri. Acum s-au mai 
modificat formele de relief. Eu am 
coborât-o de la 6,28 m, în trepte". Ne 
arată poze și începe să râdă când îl 
vede într-una pe Ion Iliescu. Ne 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

povestește mai târziu un episod din 
care aflăm că lui îi datorează scri
erea unei cărți despre metoda 
translării construcțiilor.

„Am dat înapoi biserica, apoi late
ral, am dat clopotnița înapoi, le-am 
pus pe amândouă pe o cale, le-am 
adus aici și - ce credeți? - vine «cel 
mai iubit dintre fiii țării» și își bate 
joc de planul nostru și ne pune să 
mutăm clopotnița care mersese 
împreună cu biserica în tandem. 
Ne-a pus să le înghesuim așa. Un ță
ran! De ce să mutăm clopotnița mai 
încolo nu ne-a zis, totdeauna ne 
transmitea dorințele, de fapt, ordi
nele, prin diferiți oameni de-ai lui,, 
fără nici un argument sau expli
cație. Am mutat biserica asta 300 de 
metri pe o pantă de 2,8%. Uitați-vă 
aici la poza asța din vremea lucrului. 
Arhivele Statului mergeau în tan
dem cu clopotnița și biserica. Cântă
reau 3.700 și 800 de tone, dacă ple
cau la vale era dezastru, așa că le-am 
legat între ele, aveați cricuri hi

draulice, iar în spate trolii electrice 
acționau ca niște frâne. în această 
imagine se vede cum se lucra sub bi
serică, zona de cadtai purtător a dus 
la realizarea lucrării".

Specialistul nu s-a temut că ar fi 
putut să cadă o bucată din biserică 
pe oamenii care umblau pe sub ea. 
„Am făcut o rețea de grinzi și plăci 
de beton la nivelul pardoselii. în po
za asta sunt aici, sub biserică, omul 
care stăpânește natura... Aveam vreo 
60 de ani", își amintește domnul 
Iordăchescu.

în fotografiile din timpul lucră
rilor de translație apar diverși oa
meni ai vremii, în unele sunt și fețe 
bisericești, precum Patriarhul Iustin, 
Patriarhul Țeoctist, părintele Grigore 
Băbuș, episcopii Roman și Nifon, în 
altele sunt Răzvan Theodorescu, 
Suzana Gâdea („Suzănica", așa cum 
îi spune inginerul), Dinu Săraru, Ra
du Ciuceanu, miniștri din construc
ție sau alte domenii.

Daniela ȘONTICĂ
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Comuna Topleț se află între 
Băile Herculane și Orșova, pe dru
mul ce se ține strâns de coasta 
apei, când de o parte și când de 
alta a Cernei. Pământul fertil de 
pe lunca râului, ca și livezile ori 
fănețele și pășunile întinse pe 
dealurile din preajmă arată un 
adevăr care a fost și rămâne vala
bil: cine s-a născut la Topleț nu 
s-a născut într-o lume săracă. Prin 
aceasta nu vrem să spunem decât 
că viața își are aici îndestulările ei 
îndeajuns de bine prețuite de niște 
oameni care, altfel, n-au râvnit și 
nici nu puteau să fie cine știe cât 
de bogați. O întâmplare fericită a 
fost și aceea că la marginea co
munei s-a ridicat, de câteva zeci 
de ani, o întreprindere în toată 
legea. Nu vreo înjghebare indus
trială oarecare, nu vreun atelier 
ceva mai răsărit, ci o întreprin
dere republicană de mărime 
mijlocie, cu spații de producție și 
utilaje moderne. întreprinderea 
mecanică^a produs într-o vreme, 
ni se spune, și valțuri de moară. 
Iar in această împrejurare, parcă 
nu-i chiar un fapt lipsit de interes 
că tocmai aici, la Topleț, oamenii 
nu s-au grăbit să renunțe la 
vechile și credincioasele lor mori 
de apă.

Pe-o uliță pietruită cu bolovani 
de râu urcăm până în dreptul 
ultimelor case de la marginea sa
tului. Dincolo de ele începe pă
durea care se resfiră până aici 
pe-un pinten de munte. De sus, 
din coasta unei stânci pierdute în 
adâncul pădurii, izbucnește în 
lumină Bigărul, pârâu a cărui 
apă înspumată sare peste pra
gurile de piatră și pe făgașul în
gust se avântă iute ca o săgeată 
înspre vadul apropiat al Cernei. 
Pârâul curge în trepte și pe fiecare 
treaptă se află o moară. De aceea 
morile se întind pe firul pârâului 
una după alta, ca mărgelele pe 
ață. Pe roatafiecăreia cade apa ce 
se aruncă în gol de pe pragul de 
sus. Dar nu sunt deloc mari aces
te mori de apă. înălțimea orică
reia dintre ele, ca și lățimea pe
reților ei, măsoară doar câțiva 
metri. Hotărât lucru, aceia care le- 
au ridicat au fost oameni cu jude
cată și n-au pornit să facă mori de 
apă înainte de a vedea bine, mai 
întâi, despre ce apă e vorba. în 
cazul de față, debitul nu-i prea 
bogat, așadar pârâul nu are pu
tere să învârtă roțile vreunei mori 
la care să macini mult și repede, 
îhsă toate morile acestea mici 
reușesc să facă împreună cât o 
moară de dimensiuni impu
nătoare. în privința asta nu are de 
ce să încapă nici o îndoială. între 
pereții înnegriți de vreme ai aces

tor mori despre care ai putea spun 
e că sunt mărunte ca niște jucării, 
se macină și astăzi, ca de foarte 
fnultă vreme încoace, grâul pen
tru pâinea tuturor țăranilor din 
Topleț.

Dacă apare vreo defecțiune, 
mai sunt oameni în sat care să știe 
să vadă unde-i buba și ce rămâne 
de făcut. Deși nu se întâmplă prea 
des, totuși cea mai frecventă de
fecțiune e aceea care se cheamă 
„săritul fusului din călcâi". Apoi, 
tot măcinând, e de la sine înțeles 
că trebuie să te aștepți ca de la o 
vretme să se tocească pietrele. în 
acest caz se cere un meșteșug care 
trebuie știut foarte bine, nu ghicit, 
pietrele trebuie recondiționate, ca 
să zicem așa, cu niște ciocane cu 
colțuri și nu are de ce să-și facă 
nimeni griji: la Topleț există 
oameni care să se priceapă să 
facă și o asemenea muncă! De ea 
depinde, la urma urmei, gustul 
pâinii tuturor.

Cum spuneam, la morile aces
tea nu se poate măcina mult și 
repede. însă ele merg aproape tot 
timpul, zi și noapte. Ar fi de 
adăugat și că prin partea locului 
nu există obiceiul de a-și pierde 
cineva vremea ca să-și păzească 
sacul. Că macină pe vreme de zi 
sau de noapte, rânduiala e ace
eași: omul seduce la moară, varsă 
sacul în coș, pornește moara și 
pleacă să-și vadă de treburi. Nu 
are de ce să tot fumeze pe-alături 
și să arunce chiștbacele în pârâu. 
Se întoarce la moară doar atunci 
când măcinișul, după un calcul 
destul de bine știut de toți, se 
apropie de sfârșit. Numai o sin
gură dată s-a întâmplat ca morile 
să se oprească toate în aceeași zi, 
dar asta e poveste veche de mai 
bine de 30 de ani. Pentru morile 
lor, țăranii din Topleț fuseseră 
puși să plătească niște dări care 
au făcut să înghețe deodată apa 
pârâului, de sus până jos. Pe urmă 
s-au mai dezghețat și apa, și 
mintea unor oameni, iar cei din 
Topleț au prins curaj ca de vreo 20 
de ani încoace să-și macine iarăși 
grâul la morile lor. între timp, una 
dintre ele a fost luată și dusă la 
Muzeul Tehnicii Țărănești de la 
Dumbrava, lângă Sibiu. Cum 
spune Ana Suharu, țărancă de 58 
de ani, născută și crescută aici: 
„Asta a fost o cinste pentru tot sa
tul nostru. Odată am văzut 
moara aceea și la televizor". însă 
acestei bucurii nu are de ce să-i 
stea rău lângă o alta: că morile 
celelalte se affă la locul lor, chiar 
acolo unde au fost făcute ca să 
rămână.

D. CONSTANTINESCU 
Flacăra, nr. 3/1 989

(Urmare din pag. I)

„în Zimnicea viața era liniștită, însă 
exista o strictețe în tot ceea ce 
înseamnă procurarea hranei. Din 
câte îmi amintesc mâneam sănătos, 
dar pentru asta era nevoie de mult 
efort și multă răbdare: să stai cu orele 
la coadă, de la 3:00-4:00 dimineața, 
pentru a «apuca» acei câțiva litri de 
lapte alocați familiei în funcție de 
numărul de membri. Același lucru se 
întâmpla și în cazul în care doreai să 
cumperi pâine pe cartelă, cu dife
rența că nu trebuia să aștepți la fel de 
mult. Existau două tipuri de pâine: 
albă și intermediară. Mie îmi plăcea

CRONICA NEAGRĂ

Tragedie în Somalia, dramă la București
(Urmare din pag. I)

Studentul® ajuns numai el știe cum 
la căminul-hotel al ASE, la compatrio- 
ții Abdul Kadâr și Yusuf Maalin... Era 
cumplit de tulburat, mormăia rugă
ciuni și amenințări, în minte îi încol
țiseră gânduri crunte de răzbunare.

Era ora două noaptea și Yusuf nu- 
și găsea liniștea, nici odihna în pat. Nu 
era un băutor, pentru că religia îi 
interzicea, iar alcoolul îl lovise rău în 
moalele capului. A coborât în holul 
hotelului pentru străini și l-a auzit pe 
paznicul de noapte, Tănase Vrân- 
ceanu, sforăind de duruiau geamu
rile. L-a privit pe bătrânel prin geamul 
cuștii portarului: de brâu îi atârna pis
tolul Carpați din dotare. Adânc tre
buie că dormea bietul paznic de nu 
l-a simțit pe somalez că îl pipăie și îi 
extrage din toc arma și încărcătorul 
de rezervă. Studentul a pornit de 
nebun pe străzile întunecate către nici 
el nu știa unde. Beznă și țipenie pe 
străzi. La un moment dat, ajuns în 
dreptul Podului Grozăvești, a văzut o 
Dacie pe stradă. S-a proțăpit în 
mijlocul șoselei și a tras un foc de pis

la nebunie cea «intermediară» 
(astăzi numită și graham), avea un 
gust dulceag, chiar dacă aspectul nu 
era atrăgător. Era tare bună. Laptele 
se găsea la sticlă din sticlă verde sau 
albă de 1 litru, sana - la sticlă mai 
micuță și iaurt - în borcănașe din 
sticlă. Nu aveau gustul celor făcute 
acasă, dar semănau. Nouă ne plăcea 
untul la putinei. Bunica era maestră 
în a prepara o așa delicatesă.'Dar în 
oraș, untul era foarte rar.

Pentru noi, copiii, tentațiile erau 
dulciurile. în cofetărie se vindea 
înghețată cu vanilie în ambalaj ca al 
untului, alb cu verde sau bleu. Era 
atât de bună! Mai veneau pe stradă 

tol în sus. A înțepenit șoferul Marian 
Arsenie când a văzut răsărind din 
noapte un negru fioros în fața faru
rilor. A oprit, înghețat de frică. Lângă 
el, soția sa, Emilia, tremura. Somale
zul a deschis ușa și s-a instalat pe ban
cheta din spate a Daciei. A pus pistolul 
la tâmpla nevesti-si și i-a poruncit 
șoferului să-l ducă de îndată la Aero
portul Otopeni. Marian a ezitat, și rău 
a făcut. Somalezul a apăsat pe trăgaci, 
glonțul a lunecat pe craniul femeii, 
zgâriindu-i pielea capului pe o por
țiune de vreo 10 centimetri, și s-a 
înfipt în plafonul mașinii. Lângă tea
trul acestei drame a oprit o izotermă. 
Marian și-a scos soția șiroind de 
sânge din mașină, a urcat-o în izoter
ma condusă de Nicolae Radu și au 
demarat spre spital, lăsându-1 pe 
somalez buimac și singur.

A încercat zadarnic Yusuf să 
pornească Dacia, la un moment dat 
s-a lăsat păgubaș, a luat-o la galop pe 
Splaiul Independenței și a găsit, în 
sfârșit, un taximetru, condus de 
Dumitru Ghiță. Scenariul s-a re
petat: negrul i-a pus taximetristului 
pistolul la tâmplă și i-a cerut să-l 

vânzători ambulanți cu înghețată la 
cornet. Mama nu prea ne lăsa să 
mâncăm, dar acea înghețată de 
culoarea portocalei sau gălbuie, cu 
ace de gheață în ea, era cea mai bună 
înghețată gustată vreodată.

în Zimnicea, copiii petreceau iama pe 
derdelușuri și pe sănii. Era o bucurie 
imensă pentru noi. Numai pe strada 
mea erau cincisprezece copii de-o 
seamă cu mine sau apropiați ca vârstă. 
Aveam și doi frățiori mai mici, o soră de 
4 ani și un frățior de 3 ani. Nu mai erau 
la vârsta la care să îi hrănesc cu mere 
rase și biscuiți și mergeau și ei cu noi pe 
sanie, «înhăimurați» în salopete din fâș 
cu blăniță în interior, gen cosmonaut.

ducă la aeroport. în dreptul stației 
PECO Băneasa, Yusuf s-a răzgândit și 
a cerut schimbarea destinației: se
diul reprezentanței ONU la Bucu
rești. A fost dramatică această călă
torie de jumătate de oră cu taxiul 
prin Bucureștiul înghețat. Nea Miti
că s-a rugat întruna de negru să îl 
cruțe, că are copii de crescut acasă. 
Nervozitatea studentului creștea, 
pentru că șoferul habar n-avea unde 
e sediul ONU. A acceptat să oprească 
în dreptul unei ambasade, ca să în
trebe unde le e destinația. Aici s-a 
produs deznodământul.

Taxiul a oprit în dreptul gheretei 
milițianului care păzea ambasada, 
somalezul a lăsat pistolul în jos, nea 
Mitică l-a apucat de mână și a început 
să țipe după ajutor cât îl țineau bo
jogii, s-au adunat ciopor milițienii de 
la celelalte ambasade și, în fine, „tero
ristul" a fost neutralizat.

. După arestare, la scurt timp a 
urmat procesul lui Yusuf, pentru că 
dovezile erau foarte clare și ancheta 
nu a fost anevoioasă. Studentul a re
cunoscut tot ce făcuse și și-a expri
mat sincere păreri de rău. L-a apărat

Ne plimbam cu copiii vecini în 
sanie trasă de cai. Mergeam în satele 
învecinate, doar pentru a ne bucu
ra de plimbare. îmi amintesc că îmi 
cădea încălțămintea din picioare 
pentru că stăteam pe margine și 
cântam, ne zbenguiam și evident, 
trebuia să cadă ceva... Altora le că
deau mănușile. Era cald, nu mai 
aveau nevoie de ele.

Tatăl meu era șofer. Pentru noi a 
fost o binecuvântare, deoarece ne 
aducea multe alimente și lucruri care 
în acea perioadă se «dădeau» sau se 
vindeau numai «pe sub mână». Se 
găseau foarte greu sucurile, cum ar fi 
Pepsi, în sticla aceea micuță, îngustă 

avocatul Lucian Bolcaș, actualul om 
politic. L-a apărat cum a putut mai 
bine și a obținut pentru somalez 
pedeapsa minimă de 10 ani, că doar 
fusese inculpat pentru tentativă de 
omor, sustragere de armament, 
răpire etc. etc...

Mult mai ieftin a scăpat moș 
Tănase, paznicul care și-a pierdut pis
tolul în împrejurări atât de rușinoase, 
inculpat pentru neglijență în servi
ciu... Judecătorii au reținut că bărbat
ul în vârstă de 60 de ani avusese un 
comportament ireproșabil până 
atunci, că era paznic la ASE de 11 ani și 
nu avusese parte de vreo sancțiune, 
drept pentru care s-a arătat indul
gentă față de el. A primit doi ani de 
închisoare, urmând ca pedeapsa să 
fie executată prin muncă într-o uni
tate de producție socialistă.

în urma acestei întâmplări nefe
ricite, ce putea să aibă consecințe 
atât de grave, responsabilii din Mi
liție au primit sarcina să facă prelu
crări ale cazului cu toți paznicii care 
dețineau armament, astfel încât vi
gilenta acestora să fie sporită.

Valentin ZASCHIEVICI 

la vârf, cu striații în diagonală și 
scrisul albastru-roșu-alb. O băutură 
des întâlnită era Cico - un suc din por
tocale, acidulat, cu gust inconfun- 
dabil, acrișor. Un fel de Mirinda de azi, 
deși e slabă asemănarea. Era răcoritor. 
Aveam televizor alb-negru, seara ur
măream desenele animate «de la bul
gari», acelea cu fetița în leagăn dintr-o 
frunză care ne ura «lecanocideța» 
(noapte bună) pe la orele 19:00 sau 
20:00. Noi, însă, ne continuam dis
tracția atunci când se lua lumina. Era 
ceva normal, devenise un nou prilej de 
joacă, mai ales «de-a v-ați ascunselea» 
pe după perdele, pe unde apucam.” 
(a consemnat Ionela GAVRILIU)

S-a întâmplat la
20 ianuarie 

1989
(Urmare din pag. I)

• La Schela de producție 
petrolieră Videle au fost puse 
în funcțiune primele două noi 
sonde din acest an;

• S-a încheiat vizita în Româ
nia a unei delegații din URSS 
condusă de AN Sangheli, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al RSS Moldovenească, 
care a vizitat unițăți agricole 
din județele Brașov, Călărași, 
Giurgiu, Prahova, Vaslui, Bacău, 
Timiș și sectorul agricol Ilfov. în 
ultima zi a vizitei, membrii de
legației au fost primiți de Vasile 
Bărbulescu, secretar CC al PCR, 
iar la discuții a luat parte și am
basadorul URSS la București, 
•E.M.Tiajelnikov;

• La Havana s-a desfășurat 
întâlnirea'consultativă a preșe
dinților grupurilor interparla
mentare din țările socialiste. 
Delegația României a fost con
dusă de Marin Ivașcu, vicepre
ședinte al MAN.

Ramona VINTILĂ

JURNALUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

Consfătuirea 
interbalcanică 
de la Tirana

S-a încheiat reuniunea miniștri- 
lor-adjuncți de Externe ai statelor 
balcanice, desfășurată la Tirana. La 
consfătuire,, delegatul României, 
Constantin Oancea, s-a angajat ca 
țara noastră să găzduiască urmă
toarele evenimente în anul 1989: 
reuniunea ministerială consacrată 
cooperării în domeniul producției 
industriale și al transferului de teh
nologie; reuniunea de experți asu
pra măsurilor de creștere a încre
derii și securității în Balcani; reuni
unea specială pentru promovarea 
cooperării economice și comerciale 
între țările balcanice.

Eternele gropi 
ale BucUreștiului

Zăpada și înghețul au dat bătăi de 
cap responsabililor serviciului de in
frastructură al Primăriei Sectorului 1. 
în Bulevardul Expoziției, lângă actu
alul Romexpo, o conductă spartă a 
făcut un „crater" în asfalt, prilej pen
tru reporterii revistei Flacăra să facă o 
„investigație" despre cât de repede se 
mișcau edilii orașului în fața cazurilor 
de „forță majoră" pentru interesul 
cetățenilor. „Povestea gropii de pe 
Bulevardul Expoziției e asemănătoa
re cu povestea oricărei gropi, scrie au
torul, Victor Rădulescu. A început prin 
spargerea unei țevi, apa făcându-și loc 
până la suprafața pavajului. Fiind ger, 
apa a înghețat, schimbând pe o 
porțiune mare relieful șoselei. ADP-ul 
sesizează ICAB-ul Sector 1 abia la data 
de 6 ianuarie. ICAB cere autocastorul 
necesar săpării la 3,5 m adâncime, 
pentru remedierea defecțiunii, aflăm 
de la subinginerul Ion Mihalache.

La 10 ianuarie a apărut și utilajul. A 
făcut săpătura și a plecat. «Sunt câteva 
astfel de utilaje în tot Bucureștiul, ale 
ICAB-ului, și mai pot fi și defecte», ni 
se spune. Peste încă două zile defec
țiunea este remediată. Se astupă par
țial groapa. Mai trebuia o basculantă 
de nisip. La ora 13:30, muncitorii aș
teaptă multicarul să se retragă. «Vom 
mai trimite mâine nisip, ne spune Ion 
Mihalache, azi nu mai avem mijloc de 
transport». La 13 ianuarie s-a mai adus 
nisip, dar groapa a rămas în conti
nuare neacoperită. în jurul său, 
însemnele IACB-ului te avertizează că 
acolo este un «șantier în lucru». Zilele 
trec, șantierul există în continuare, 
dar lucrul nu se vede. Ar mai trebui 
făcut pavajul și spartă gheața. Dar 
problema gheții o va rezolva până la 
urmă primăvara, cea a pavajului, nu. 
Amintim IACB-ului că șantierul său 
este amplasat în mijlocul unui bule
vard pe care circulația este împiedi
cată să se desfășoare normal.

IACB-ul nu se dezminte nici de 
această dată. Deschide șantiere, 
plantează tot felul de tăblițe averti
zoare, repară când apucă și apoi lasă 
totul baltă, cum este și această groa
pă din Bulevardul Expoziției. Fapte 
care demonstrează, cine mai știe 
pentru a câta oară, un mod de lucru 
defectuos, un dezinteres constant 
față de aspectul și necesitățile stră
zii, față de cetățean".

Metafizica iubirii 
la Rebreanu

La Editura Dacia din Cluj-Napoca a 
apărut Volumul „Apropierea de ima
ginar", semnat de Teodor Tihan. Prin
tre eseurile cuprinse în lucrare s-au 
numărat: „Metafizica iubirii la Re
breanu", „Un personaj tragic: Zahei 
Orbul”, „Unicitatea unghiului de ve
dere”, „Gândirea și gândirismul", 
„Metamorfoza conceptului de balca
nism", „Critica și Păcatele tinerețelor", 
„Critica și rectitudinea ei morală".

Ilarion ȚIU
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La Uzinele Dacia dădeai cinci minute
/

cu șurubelnița ca să strângi un șurub

/^GASTRO-POLITICHH

în 1989, Fabrica de automobile de la Mioveni avea circa 30.000 de angajați care erau „mobilizați exemplar" pentru îndeplinirea planului AGERPRES

(Urmare din pag. I)

Fiecare maistru avea în subordine 
între 20 și 40 de muncitori, le făcea 
prezența, pontajul și dădea hârtiile 
la contabilitate pentru calculul 
salariilor", continuă el.

Vorbește calm, parcă retrăiește vre
murile și spune că atunci se muncea 
brut, aproape rudimentar. Tocmai de 
aceea fabrica avea circa 30.000 de 
muncitori care roboteau pentru 
îndeplinirea planului. „Era o diferență 
uriașă de organizare, față de cum se 
lucrează acum. Era altă tehnologie, 
mai puținevoluată. Mă refer la utila
je și scule. Atunci era multă muncă 
manuală. Se lucra cu scule obișnuite, 
cu șurubelnița, cu cheia fixă. Acum se 
lucrează numai cu utilaje electrice, că 
pui șurubul și doar apeși pe un buton 
și l-a înșurubat. în urmă cu 20 de ani, 
dădeai cinci minute cu șurubelnița 
până îl strângeai", spune Mateescu 
despre productivitatea Epocii de Aur. 
Pentru ca românii să poată cumpăra 
mașina națională se depunea mult 
efort fizic. „Era muncă brută, mai ales 
la atelierul de miezuire, unde trebuia 
așezat nisipul în anumite forme și se 
lucra numai cu lopata. Și era și multă 
mizerie."

Mobilizarea generală la curățenie se 
făcea cu o săptămână înainte atunci 
când trebuia șă vină în vizită tovarășul 
Ceaușescu: „L-am văzut pe Ceaușescu 
de trei-patru ori. Ultimele dăți a venit 
cu elicopterul. Ateriza pe platou, unde 
sunt acum parcările mari. Se ridica 
praful până la cer, cu toate că se făcea 
curățenie cu o săptămână înainte. Se 
oprea uzina, când intra el într-o secție 
să vadă cum se lucrează atunci. Cu un 
schimb înainte, în noaptea de dinainte 
se oprea și se făcea curățenie generală. 
Toți trebuiau să aibă salopete noi, să fie 
bărbieriți. 80% din lucrătorii fabricii, 
mai ales dintre cei care nu erau pe 
traseul unde mergea el, ieșeau în față 
ca să-l aplaude, să-l aștepte".

Tehnologie 
franțuzească Ia 
standarde românești

Modelul 1100, primul produs de 
Dacia, era de fapt o adaptare a mo
delului Renault 8. Conform contrac
tului, Renault furniza toate părțile 
componente ale modelului, iar cei 
de la Dacia doar le asamblau. Apoi 
a urmat modelul 1300, copie fidelă 
a lui Renault 12. „Renault a dat piese 
la început, când s-a înființat fabrica, 
dar pe urmă totul a fost românesc. 
Se asimilase 99%. Mai erau foarte 
puține materii prime ce se impor
tau, ce nu se găseau în România. 
Erau foarte restricționate. Piese pe 
care să le pui direct pe mașină nu se 
mai aduceau de afară, nimic. Mași
na Dacia, așa cum am fabricat-o noi 
la început, era o mașină modernă, 
dar după zeci de ani, cu îmbunătă
țiri minime, a rămas în urmă din 
punct de vedere al performanței", 
spune fostul director economic. 
Echipele de ingineri și proiectanți 
au modificat și au încercat să aducă

JURNALE PERSONALE
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(Urmare din pag I)

Vorbește doar englezește, se înțelege 
de minime cu gazda, noi, ceștilalți, 
fiind mai de cultură... franceză! Ah, 
noi, latinii! Din București! „Micul 
Paris", cum i se spunea, eheiiii! Unde 
sunt „Cadrele" Radioului, să mă vadă 
cum stau cu capitaliștii la masă,fără 
să-i anunț, să-mi cer voie și ei să nu-mi 
dea! într-adevăr, arabul e din cei cu 
milionul de dolari, afaceri și... altele, 
căci nu oricine se tratează la spitalul 
doamnei Aslan! Toți vorbim în fel și 
chip, ciripim, dăm ochii peste cap, 
râdem din te miri ce, ah! ce vin bun!, 
ah! ce maioneză!, dar ciupercile astea 

îmbunătățiri modelului. „Aveam 
sarcini date. La Mioveni a funcționat 
și Centrala de Autoturisme, grefată 
pe Uzina de Autoturisme. în cen
trală erau 24 de întreprinderi, însă 
mai existau unități la Câmpulung, 
Oradea, Topoloveni, Turda. Exista și 
un institut de proiectare, care avea 
sediul în uzină. Aici se concepea. Se 
lucra ani de zile până ieșea un mo
del. Erau sute de proiectanți, majori
tatea ingineri, care scoteau un mo
del", spune Mateescu.

După proiectare urma faza de 
realizare a mașinii. „Aveam pro
bleme mari la asimilare, la trecerea 
efectivă la producție. Trebuiau fă
cute matrițe care îndoiau tablele 
conform proiectelor realizate de 
ingineri. Cum importurile de utila
je se sistaseră, a trebuit să ne des
curcăm singuri. Ne creasem o fab
rică de matrițe, unde făceam utila
jele. Asta se chema pregătire de fab
ricație. După ce se făcea pregătirea 
de fabricație, ce uneori dura și câțiva 
ani, atya apoi se trecea la fabricație", 
continuă firul poveștii Virgil 
Mateescu.

în cele din urmă se ajungea la fes
tivitatea de lansare a mașinii, ținută 
chiar în cadrul uzinei: „S-au mai 
făcut vreo două tipuri de mașini, 
Dacia sport, aia cu două Uși, care se 
monta la Ștefănești, unde se amena
jase o mică linie de montaj. Se făcea 
o mică festivitate acolo, puțină pu
blicitate, se scriau două-trei articole 
în ziare și se făceau niște pliante ce 
se distribuiau pe la service-uri. Nu 
se făcea lansare cum face Dacia 
acum", adaugă Mateescu.

Cu toate aceste eforturi de proiec
tare, modelele noi realizate înainte 
de 1989 nu difereau prea mult de 
modelul Renault de la care se por
nise. „Dacia era o mașină simplă, 
însă pentru epoca când a apărut era 
la nivel mondial. Era în vârf. Dar noi 
am rămas la nivelul ăla vreo 20 și 
ceva de ani. S-au făcut modificări 
mai degrabă de caroserie, de aspect, 
mici îmbunătățiri. Motorul însă a 
rămas același. Motorul normal era 
de 1300, 1310 cm. Practic, a rămas 
motorul pe care l-am luat sub 
licență de la Renault și l-am asimilat 
la noi. Licența s-a cumpărat în ’66, 
când a început să se construiască 
uzina și în ’68 s-a dat în funcțiune. 
La început, 90% din piese, inclusiv 
tablele, erau aduse de la Renault în 
containere și pe urmă, pe măsură ce 
s-a asimilat, a dispărut importul de 
piese. A fost un contract pe câțiva 
ani cu Renault să asigure piese și 
asistență tehnică. Dar asta a fost 
ambiția, să fie asimilat integral", 
spune Mateescu.

Tocmai pentru că era o mașină 
simplă, tot mai mulți români 
deveniseră specialiști în mecanică. 
Cei care rămâneau cu Dacia în drum 
nu se lăsau descurajați. Ciorapii de 
damă erau la mare căutare pentru 
că puteau fi folosiți în locul curelei 
de transmisie și tot românul 
învățase să curețe o bujie. „Dacia era 
o mașină foarte simplă și foarte 
aerisită. Dacă ridicai capota la motor

cu ce sunt umplutei’, ne uităm la arab, 
da, îi plac și lui ciupercile, maioneza 
așa-și-așa, friptura de curcan e 
nemaipomenită, cum preparați voi în 
Kuweit curcanul?, ah, da, ah, nu, să 
vedeți, la noi... Și iată și tortul săr
bătoritei,fetița micilor mei a împlinit 
20 de ani, deci în tort sunt înfipte 20 de 
lumânărele, care trebuiesc aprinse, 
apoi stinse, batem din palme, doam
na din fața mea, altă doctoriță, este 
profund emoționată, între timp ne 
povestise o plimbare a ei cu soțul, 
director nu știu pe unde, în Spania, 
rochia de pe ea era de proveniență 
iberică, și dăm semnalul aprinderii 
lumânărelelor. Când să scăpărăm 
chibritul, arabul se ridică brusc, scoate 
o hârtie de un dolar, îi dă foc și cu 
flacăra valutară aprinse lumânare cu 
lumânare. Noi, cei cu anii lumină și 
epoca de aur, ne-am cutremurat. Ah, 

era liber. Orice om care nu avea apli
cație spre tehnică putea să facă niște 
lucruri, să o miște din loc. Să curețe 
o bujie, să regleze un jigler, chestii 
mărunte pe care le învățasem toți. 
Le făceam pe marginea drumului 
dacă nu mai mergea. Dacă se rupea 
cureaua de transmisie, ca să nu 
calezi motorul, se lega un ciorap de 
nylon de damă în locul curelei și 
puteai să mergi câțiva kilometri, să 
ajungi la service", își mai amintește 
el. Primul model, concepție și 
execuție 100% românească, a fost 
Dacia Nova lansat pe piață de-abia 
în 1995.

Sarcini precise, planuri 
și personal redus

Fostul director comercial își 
amintește că la fiecare început de an 
veneau sarcini precise, plan cu pro
ducție multă și cu forță de muncă 
puțină, fond de salarii mic. Spune că 
era o luptă permanentă cu cei de la 
centru și doar cine avea pile reușea 
să reziste: „în ’89 eram economist 
principal la Centrală, la serviciul 
plan. Mă ocupam de planificarea 
forței de muncă și a salariilor. Era la 
Centrală și un sistem centralizat. 
Primeam de la minister planul de 
producție, planul forței de muncă și 
de salarii. Trebuia să-l împărțim pe 
cele 24 de unități pe care le avea Cen
trala, Uzina de la Colibași, Câmpu
lung, Craiova, Slatina, Scornicești, la 
Topoloveni, Costești, la Turda, în Pi
tești mai aveam întreprinderea de 
comerț exterior Auto Dacia, Institu
tul de Proiectare, Baza de aprovi
zionare, Fabrica de piese auto, actu
alul FPAPN. împărțeam la fiecare 
numărul de oameni pe structură, 
câți muncitori, câți calificați, câți ne
calificați, cât personal TESA, cât cu 
studii superioare. Era o luptă con
tinuă, fiindcă în fiecare an venea un 
plan cu producție multă și cu forță 
de muncă puțină, fond de salarii pu
țin. Munca noastră era să cerșim pe 
la minister și pe la CSP să ne mai dea 
ceva că venea sfârșitul lunii și nu 
aveam bani cu ce să plătim oamenii. 
Pe vremea aceea nu era decât Banca 
Națională și mai erau băncile de in-, 
vestirii. însă Banca Națională ne 
controla permanent. Noi aveam în 
uzină un birou unde stăteau doi 
inspectori de la bancă. Aceștia ve
neau la program, der nu la bancă, ci 
la uzina noastră, verificau toată

Cât costa o Dacie?
Inițial, automobilul Dacia a costat 70.000 de lei. Prețul a fost 

menținut multă vreme și însemna salariul mediu pe doi ani și 
jumătate. în 1989, un automobil Dacia ajunsese să coste 80.000 lei. 
Pentru a fi accesibil populației, dar și pentru a face ordine cumva 
în cererea mare de automobile, sistemul comunist pusese la punct 
o formă prin care apoape orice român ajungea să-și permită o 
mașină. Populația avea la dispoziție librete de economisire speciale 
emise de CEC. Când suma economisită se apropia de 50%, deponen
tul devenea eligibil pentru un credit cu care își putea achiziționa 
o mașină. Când îți venea rândul pe listă, intrai în posesia mașinii, 
iar restul banilor erau plătiți sub formă de rate la CEC.

dolarii! Auzi, să prinzi niște amărâte 
de lumânărele cu dolari! Și, desigur, 
n-a fost de-ajuns un singur dolar la 
atâtea „aprinderi", au mai fost nece
sari încă trei, în total patru dolari! 
înmărmurisem! încremenisem! Dar o 
făceam pe grozavii, eh, mare lucru, ce 
contează acolo, parcă noi, dacă... Aș fi 
vrut să fiu atunci sub fruntea fie
căruia, să le pătrund în gânduri, să-i 
aud mârâind, clocotind, tânjind, 
salivând! Ce ne-am distrat, domnule, 
ce ne-am distrat! Patru dolari arzând 
în mână arăbească și lumănărelele, 
una câte una, aprinzându-se, ale 
dracului lumânări, parcă altfel... Ei, și 
uite-așa!Mai vedem și noi lumea, mai 
cunoaștem și noi... obiceiuri! Priveam 
pe ascuns în scrumieră resturile dolari
lor arși! M-am speriat! Printre resturile 
acelea gri-verzui ochii mei, privirile 
mele avide, s-au întâlnit cu alte priviri 

mișcarea din unitate. Și noi trebuia 
să depunem până în ultima zi a lunii 
fila de plan în bancă. în asta consta 
cine era mai cu pile pe la București, 
să obținem suplimentări. Situația 
era generală, în toată țara, nu numai 
la noi. Și toți cereau. Vicepreședinte 
al CSP-ului era Ion Ceaușescu, 
fratele lui Ceaușescu. Cine avea tre
cere pe acolo își rezolva problemele 
mai ușor. Cine nu cunoștea, rezolva 
mai greu. Era o luptă continuă. Pe la 
jumătatea lunii începeau frămân
tările. Trebuia să te duci la București 
cu tot felul de hârtii și să explici de 
ce nu îți ajung și numărul de oa
meni și banii. Ne dădea sarcină de 
creștere a productivității și să fun
damentăm reducerea ue personal, 
dar cu ce să o faci dacă din punct de 
vedere tehnic îmbunătățirile erau 
minore?! Așa o târâm din lună în 
lună, din an în an".

Cu toate acestea, sistemul găsise și 
o variantă de premiere a angajaților 
merituoși, astfel încât uneori toată 
lumea ajungea să câștige niște 
bănuți în plus. „Exista un sistem de 
premiere. Se constituia un fond, cul
mea e că m-am ocupat vreo 20 de 
ani și de evidența acestuia. Se consti
tuia 2% din fondul de salarii și erau 
niște norme cum să se repartizeze. 
De obicei, se repartizau proporțio
nal pe fiecare secție. Erau niște cri
terii. Uneori se dădea cam la toată 
lumea, dar erau și momente în care 
se dădea în sistem chiar de pre
miere. Din cauza lucrului continuu 
primea cam toată lumea ceva pen
tru efortul suplimentar ce se făcea. 
De asemenea, se mai dădeau niște 
prime de la minister", adaugă 
Mateescu.

Salariile puteau ajunge până la 
6.000 de lei. „Eu eram economist și 
în ’89 aveam vreo 4.000 și ceva 
salariul. Și atunci, ce era pe hârtie era 
și în mână. Că impozite și taxe plătea 
uzina. Erau muncitori care câștigau 
1.500 de lei, dar erau și muncitori care 
câștigau și 5.000-6.000 de lei. De 
exemplu, muncitorii de la sculărie, 
de la matrițe, de la auto-utilări. 
Puneai desenul și ei îți făceau piesa. 
Erau muncitori specialiști și unii din
tre ei câștigau mai bine decât inginer
ii, care aveau 3.000-4.000 salariul. 
Chiar dacă erau o excepție de la 
regulă, la nivelul uzinei erau maxi
mum 20-30 de astfel de muncitori cu 
salarii mari."

Elly CÂRSTEA

și încă altele, ochi, ochi, ochi, toți 
pândind, scormonind, sfășiindu-se 
unii pe alții, luminați de un dor ciudat, 
legănați de cantilene arăbești kuwei- 
tiene. Noaptea am visat puțuri cu 
petrol.

Titel Constantinescu, Frica și... 
alte spaime, Editura Victor Frunză, 

București, 1996, p. 312-313

Pregătiri spectaculoase pentru 130 
de ani de la Unirea Moldovei cu 
Muntenia. încununare strălucită a 
luptei poporului român. Așa e:„... ne 
întoarcem, regândindu-ne istoria, de 
la Congresul al IX-lea, cu mândrie. 
Constatând precum cronicarul, că și 
la noi nasc oameni"(A. Martin). Noroc 
de Opinia studențească, unde, la 
ancheta „Pe cine mai interesează un 
Maiorescu de carton?", răspund stu
denții Alina Mungiu, Cornel Popa,

GHIVECI CULINAR
ÎN MENIUL TURIȘTILOR 

‘ BULGARI
Lecția de gastronomie bulgăreas

că începe astăzi, pentru români, la 
Nisipurile de Aur. Acolo am auzit, 
unii dintre noi, pentru prima dată 
de „târâtor" (o supă rece cu iaurt), 
„miș-maș" (o mâncare scăzută, pe 
bază de ardei și brânză) sau „baniță" 
(plăcintă tradițională bulgărească), 
în anul 1989, însă, eram deja fami
liarizați cu conservele bulgărești de 
ghiveci, de castraveți cornișon ori 
de alte soiuri de murături. Că nu 
degeaba sunt recunoscuți ei, bul
garii, de veacuri, drept harnici și 
pricepuți grădinari!

Se vede treaba și că, dat fiind și 
„Podul Prieteniei", care ne unea 
cu „poporul frate bulgar", excursi
ile la bulgari erau și-atunci, ca 
și-acum, mai lesne de făcut. Cu 
mențiunea că, pe vremea aceea, și 
bulgarii dădeau fuga să ne vi
ziteze. Fapt ce justifică preocu
parea redactorilor „Ghidului ori
entativ (pentru uzul specialiștilor 
din turism)" de a umple câteva 
pagini cu preferințele și obice
iurile culinare ale acestora. Aflăm 
astfel că „preferihțele turiștilor 
bulgari sunt caracterizate prin 
preparate consistente, combinate 
rațional" (de altfel, un bun exem
plu pentru noi, românii, care eram 
nevoiți să mâncăm mai mult... 
raționalizat). Apoi, se specifica fap
tul că „în Bulgaria, ziua începe cu 
lapte bătut (acru) (...), iar seara 
înainte de culcare se bea o cană de 
iaurt. în meniurile acestor turiști 
intră ca materie primă de bază 
roșiile proaspete, pasta de tpmate, 
sucul de roșii, murăturile (care 
sunt renumite, având în com
poziția lor zahăr și diferite condi
mente), iar fasolea boabe este de 
bază"...

Câtă cumpătare, față de... ame
ricani și englezi, carnivori prin 
excelență! Nu, să nu înțelegem că 
nu mâncau și frații bulgari ceva 
cărniță. E specificat chiar că au „în-

RESTITUIRI

Asigurarea securității Comandamentului
Suprem al Trupelor de Securitate și 

executarea ireproșabilă a tuturor misiunilor 
de importanță excepțională pe anul 1989

Unitățile centrale și teritoriale de Se
curitate vor pune în centrul preocupă
rilor cunoașterea și stăpânirea situ
ației operative din obiectivele, locurile 
și mediile din competență, în vederea 
executării ireproșabile a tuturor mi
siunilor de securitate și gardă.

Pentru prevenirea oricăror acte 
ostile se va exercita un control infor
mativ riguros asupra elementelor 
suspecte - inclusiv a celor din străi
nătate și a legăturilor lor din țară - 
semnalate cu intenții ori ame
nințări cu acțiuni de atentat, insti
gări la astfel de acte sau alte fapte 
periculoase.

împreună cu organele de Miliție, se 
va urmări permanent depistarea per
soanelor care dețin ilegal sau au pre
ocupări de a obține ori confecționa 
armament, muniție, explozivi, sub
stanțe toxice și radioactive, precum 
și a celor semnalate cu intenții de a 
comite acte de atentat, acționându-se 
prin măsuri ferme de prevenire și 
neutralizare.

Unitățile care obțin informații 
referitoare la intenții de comitere a 
unor fapte periculoase vor lua ime
diat măsuri de verificare și prevenire, 
asigurând concomitent un control 
riguros asupra suspecților, neper- 
mițându-se deplasarea acestora în 
zonelețlocurile sau obiectivele unde 
se desfășoară acțiuni de importanță 
excepțională.

Datele obținute privind intențiile 
suspecților, precum și măsurile în
treprinse vor fi comunicate de ur
gență în scop de valorificare Direc
ției de Securitate și Gardă și celor
lalte unități competente.

Gabriela Gavril, Codrin Liviu Cuțitaru, 
Irina Bobulescu... Nu știu de ce n-am 
putere să ascult emisiunea literară. 
Mergem (și Vio care a venit de la 
București) la filmul „Mireasa lui 
Zandi". Doi actori mari: GeneHack- 
mann și Liv Ulman. El e prin vestul 
sălbatic, ea vine să se mărite aici. Mi
zerie, brutalitate. Femeia va intro
duce, cu greu, factorul civilizator...

C.T. Mărgărit, Jurnal nepublicat

E ca și cum am sta prinși până la 
gât (și uneori până peste cap) în niște 
ape tulburi, murdare, intr-un Ama
zon care se întinde perpetuu, fără 
întoarcere, peste întreaga preajmă.

Victor Felea, Jurnalul unui 
poet leneș. Ianuarie 1955 - martie 

1993, Ediție îngrijită de 
Lidia Felea, Editura Albatros, 

București, 2000, p. 718 

clinație spre carnea de oaie", plă- 
cându-le de asemenea pastrama 
afumată de capră și ghiudemul. Se 
insistă însă asupra salatelor („cu 
cuburi de gheață" și telemea rasă 
deasupra), a ghiveciurilor din le
gume proaspete, precum și a 
preparatelor calde din legume. De
numirile acestora din urmă le erau 
familiare și românilor, iar bucătarii 
noștri le puteau pregăti, cum se 
spune, și cu ochii închiși. Iahnii, 
plachii, ghiveciuri, musacale! 
Mmmm! Minunatul gust balcanic, 
de care nu te mai saturi! Pare sim
plu, nu-i așa? Totuși, pentru ca nu 
cumva să facă vreo greșeală cineva, 
sunt menționate și câteva restricții: 
„La fripturile și preparatele la grătar 
nu se servesc salate. La mititei se 
servește ceapă tăiată mărunt, iar la 
pârjoale se servește iaurt". Sfânta 
diplomație a bucătăriei!

Recomandările pentru meniu, 
în sine, nu sunt cu mult diferite de 
ceea ce ai fi putut regăsi în meniul 
unui restaurant objșnuit (adică 
pentru români, nu pentru turiști 
străini): cartofi umpluți cu brânză, 
crap pescăresc, supă cu fidea, 
șnițel de parc cu sos de usturoi... 
Doar din când în când apar și pre
parate precum: tocană bulgă
rească cu carne de vită, ciorbă bul
gărească cu roșii, salată bulgă
rească din ciuperci, supă „târâtor". 
Abundă mâncărurile pe bază de 
legume (cu sau fără carne), vine: 
tele, roșiile și ardeii aflându-se în

Supă „târâtor"
Rezultă 10 porții a 250 grame.
Ingrediente: castraveți proaspeți - 0,500 kg, lapte bătut -11, usturoi - 

0,020 kg, ulei-0,1001, apă-11, nuci (miez)-0,100 kg, mărar sau pătrun
jel verde - 0,120 kg.

Modul de preparare: Castraveții se curăță de coajă și se taie mărunt. 
Se sărează și se repauzează 10 minute. Usturoiul se curăță și se pisează, 
se amestecă cu lapte bătut. Se bate cu telul adăugând în fir subțire apa. 
Se introduc castraveții, adăugând uleiul, miezul de nucă tăiat mărunt, sarea 
și verdeața. Se servește rece.

Direcția de Securitate și Gardă, 
concomitent cu îndeplinirea irepro
șabilă a tuturor misiunilor și sarci
nilor specifice, va executa sistematic 
activități de control, sprijin și îndru
mare la Securitățile județene și Secu
ritatea Municipiului București și va 
realiza o strânsă cooperare cu Uni
tatea Specială de Luptă Antiteroristă, 
cu celelalte unități centrale și Coman
damentul Trupelor de Securitate, în 
vederea asigurării deplinei eficiențe 
preventive a tuturor dispozitivelor de 
securitate, gardă și apărare,

împreună cu celelalte unități de 
Securitate competente, va asigura 
verificarea și avizarea personalului 
destinat să îndeplinească sarcini în 
locurile și obiectivele folosite de 
înaltele personalități apărate.

Direcția de Securitate și Gardă, 
Centrul de Informatică și Docu
mentare, celelalte unități centrale și 
teritoriale, inclusiv unitățile speciale, 
vor verifica și actualiza permanent

Profesorii îi păsuiau 
pe țărani la recensământul 
animalelor

(Urmam din pag. I)

Și Vasile Molan se arăta foarte 
înțelegător cu oamenii, așa că 
odată, fiind în curtea unui sătean 
care aveao vreo 6-7 oi si pe care îl 
păsuise la numărătoare, a fost invi
tat la un pahar de vin. „Când a co
borât în beci să aducă vinul, să mă 
omenească, au mai ieșit de acolo 
încă vreo 10 oi", povestește amuzat 
profesorul, care la acel moment nu 
era chiar atât de încântat de pri
veliște. Asta, pentru că, așa cum 
spune și fostul profesor de fizică, 
„erau medicii veterinari, activiștii, 
care mai verificau".

Pentru a se descurca să numere 
animalele din ogrăzile țăranilor, 
dascălii de la țară, mulți dintre ei 
navetiști, cu mutație pe buletin, 
erâu chemați cu câteva zile înainte 
pentru instruire. „Profesorii erau 
intelectualii statului, oameni șco- 
liți, în care partidul avea încredere. 
Și apoi, la primărie era personal 
puțin, iar în sat era un medic veteri
nar și un tehnician", explică Ciosu 
de ce erau alese cadrele didactice. 

top. Pârjoalele moldovenești (un
deva apăruse scris că ei, bulgarii, 
preferă un preparat din carne' 
tocată, asemănător pârjoalelor 
moldovenești, doar că sunt um
plute cu cașcaval, ceapă tăiată 
mărunt și diferite condimente) se 
numără și ele printre recoman
dări, ca și fwgăruile dobrogene. 
Toate acestea se regăsesc în meni
urile gândite să le aducă aminte 
turiștilor bulgari de mâncarea „de 
acasă", pentru ca în cele două 
meniuri „românești" să întâlnim, 
pe lângă file de pește oceanic alb 
(!) gratinat: drob din măruntaie de 
miel, ciulama.de pui cu mămă- 
liguță ori budincă din tăiței cu 
nuci. Și, ca să nu creadă bulgarii că 
sunt singuri stăpâni peste ghive
ciul gastronomic al Balcanilor, pe 
listă a fost adăugat și un ghiveci cu 
carne de vită..

Din cele 10 rețete bulgărești pro
puse de autori - supă din lapte cu 
orez și brânză, supă „târâtor", ardei 
gratinați și umpluți cu brânză și 
smântână, castraveți cu lapte 
bătut, dovlecei gratinați umpluți 
cu brânză și smântână, pește prăjit 
cu smântână, «plachie de fasole 
verde cu lapte, rasol de vită cu 
cașcaval, tocană bulgărească, go
goși cu mere - am ales și noi una 
pentru dvs., celebra supă rece 
numită „târâtor", care conține, pe 
lângă lapte bătut, castraveți, nuci, 
usturoi și mărar.

Tudor CIREȘ

datele din evidențele operative speci
fice problemei, asigurându-se un 
flux informațional corespunzător 
nevoilor de cunoaștere și stăpânire a 
situației operative.

în termen de 30 de zile, unitățile de 
Securitate, potrivit competențelor, 
vor analiza și actualiza sau - după caz 
- elabora planurile cadru de măsuri 
pentru obiectivele și zonele în care 
este posibilă prezența înaltelor per
sonalități apărate, asigurându-se 
peijtru toate situațiile dispozitive si
gure, impenetrabile.

Direcția a V-a va aduce în conti
nuare îmbunătățirile necesare me
todologiei privind organizarea și 
executarea activităților și misiuni
lor de securitate și gardă.

17 ianuarie 1989

Document din volumul: 
„Banalitatea răului. O istorie a 

Securității în documente" de Marius 
Oprea, Editura Polirom, 2002.

Dacă cei de la sate aveau soarta 
pecetluită, nici dascălii de la oraș 
nu erau scutiți, în cazul în care mai 
era nevoie de personal. Sever Popa, 
actual director al Colegiului Na
țional „Mihai Viteazul" din Capi
tală, fost profesor de fizică la Liceul 
Industrial nr. 3 înainte de 1989, 
spune că a participat și el la re
censământul animalelor într-un 
sat de lângă București. „Ne-au su
nat la școală și ne-au spus că tre
buie să mergem la recensământ. 
Nu aveai voie să zici nu, ci doar să 
muncești voluntar pentru țară."

Recensământul ținea o săptă
mână, dar au fost ani în care pro
fesorii au pierdut și două săptă
mâni de școală. „Dura mult, pentru 
că mergeam din gospodărie în gos
podărie, chiar și duminica, de mai 
apucam doar puțin, după-amiaza, 
să ajungem la școală. După ce se 
termina ne chinuiam să recu
perăm toată materia", completează 
Constantin Ciosu, care spune că cel 
mai mult în Galați a numărat găini 
și porci.

Eugenia MIHĂLCEA
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ASA Târgu-Mureș, „lanterna" 
de atunci, relicva de azi

Reluarea pregătirilor în ianuarie 
1989 a găsit gruparea din Târgu- 
Mureș într-o situația disperată, ocu
pând ultimul loc al clasamentului, cu 
doar 6 puncte și 11 goluri marcate în 17 
meciuri. Față de ediția precedentă a 
Diviziei A, când echipa terminase pe 
locul 11, și după returul sezonului 
1988-1989, ASA a pierdut șase jucători 
de bază. Au părăsit formația gol- 
geterul Craiu, viitorul star al echipei 
naționale, loan Ovidiu Sabău, dar și 
alți fotbaliști importanți, precum 
Ivan, Dorobanțu, Vodă sau Fanici.

Deși a părăsit pe ASA’în 1984, când 
și-a început cariera fabuloasă la 
Steaua, fostul selecționer și actualul 
antrenor al belgienilor de la Standard 
Liege/Ladislau Boloni, a vorbit pentru 
Jurnalul Național despre echipa care 
l-a lansat în fotbalul mare. „Deși 
aparțineam deja Bucureștiului, eram 
la curent cu ceea ce se întâmpla an de 
an la ASA. Acolo m-am născut și, deși 
copilăria mi-am petrecut-o la 
Târnăveni, de Târgu-Mureș se leagă 
aproape toate lucrurile importante 
ale tinereții mele fotbalistice. Despre 
acel sezon nu mai rețin decât că 
atunci a început decandența. Cu un 
an înainte aveau o echipă mult mai 
bună, n-au avut deloc probleme cu 
retrogradarea și parcă antrenor era 
Cornel Dinu. A fost un sezon excelent 
al lui Neluțu Sabău, pe care în 1988 
l-a luat Dinamo. Erau jucători eîtce- 
lenți, dar marea lor bogăție provenea 
și din faptul că erau oameni de mare 
caracter, am și astăzi câțiva prieteni 
adevărați printre ei. Erau Lucian 
Moldovan, Botezan, un adevărat gol- 
geter, Fodor, Szabo, Ene, jucători care 
puteam evolua chiar și la un nivel 
mult mai mare. Sunt la curent și cu 
ceea ce se întâmplă acum, dar, sincer 
să spun, de câte ori mă gândesc la 
ASA-ul din zilele noastre, la tot ce se 
întâmplă acolo, la dezinteresul gene
ral din oraș, îmi vine să plâng", a 
declarat omul care a evoluat timp de 
14 ani la echipa din Târgu-Mureș, între 
1970 și 1984. Actualmente, ASA este o 
adevărată relicvă, aproape de desfi
ințare, se zbate undeva prin Divizia C, 
iar președinte este fostul jucător din 
urmă cu 20 de ani Lucian Moldovan. 
Aflat într-o degradare aproape totală,

SUGESTII, SESIZĂRI, RECLAMAȚI»

in Parcul Circului din București 
circulau automobile, 

iar „lacul" nu avea... apă
Sunt unul dintre locuitorii din 

preajma Parcului Circului din mu
nicipiul București. Unul-dintre cei 
care nu numai că au văzut cum s-a 
creat această oază de verdeață și de 
aer curat, dar care are satisfacția că a 
participat la amenajarea lui. De aici 
și interesul pentru buna lui între
ținere și înfrumusețare. Spre regre
tul meu trebuie să spun că de la un 
timp, acest parc trebuie să suporte 
unele... „leziuni". Nu putem să fim de 
acord cu acei conducători auto care, 
ca să scurteze drumul, se aba-| din 
Șoseaua Ștefan cel Mare trecând pe 
alei pentru a ajunge în Bulevardul 
Lacu Tei. Nici un indicator nu oprește 
circulația și nimeni nu a cerut expli
cații celor care au transformat aleea 
în șosea. înseși mașinile, camioanele 
cu remorci ale circului odihnesc pe 
iarba parcului, deși li s-ar putea

amintiri

„Țuica bătrână" era printre tăriile preferate ale românilor

Jucător de bază al ardelenilor, Fodor (la pământ) încearcă să se opună gălățeanului Bardac, într-un meci ASA - Oțelul Foto: Ziarul Sportul

stadionul din oraș poartă numele 
celui mai reprezentativ nume oferit 
de ASA fotbalului românesc, Ladislau 
Boloni. „Acum câțiva ani, am fost ten
tat să candidez la Primăria orașului 
Târgu-Mureș, la propunerea unor 
buni prieteni, care sunt politicieni din 
zonă. Unul diAtre proiectele mele era, 
clar, să salvez echipa. încă dinainte de 
revoluție, acolo există un potențial 
extraordinar. ASA are un centru de 
juniori foarte bine structurat, care l-a 
scos la rampă în 1989 pe unul dintre 
jucătorii cei mai talentați ai fotbalului 
românesc, Ovidiu Maier", își mai 
aduce aminte Boloni.

Fost antrenor al ardelenilor din 
sezonul 1987-1988, Cornel Dinu, cel 
care terminase cu ASA pe locul 11, 
rememorează în volumul doi al 
romanului autobiografic, „Zâmbind 
din iarbă". Dinu povestește un blat 
inedit care a avut loc în 1988, pe când 
era antrenor la ASA Târgu-Mureș. 
Sportul Studențesc avea nevoie de o 
victorie pentru a nu retrograda în 
Divizia B, iar Cornel Dinu a fost de 
acord ca echipa sa să „o lase mai 
moale", mai ales că se salvase ma
tematic de la retrogradare și ocupa 
un loc liniștit în clasament. Actualul 
administrator-delegat al lui Dinamo 

delimita un spațiu anume de parcare. 
Trebuie de văzut, de asemenea, care 
este situația lacului din parc ce nu-și 
merită denumirea deoarece nu are 
apă. Apropierea primăverii trebuie să 
aducă parcului haina nouă a sezonu
lui pe care dorim să o vedem cât mai 
frumoasă, cât mai pe placul vizita
torului.

Ion Bordeanu, Șoseaua 
Ștefan cel Mare nr. 15 București

Posed carnet de conducere auto 
de 15 ani, timp în care am călătorit 
mult prin țară. Parcurgând mii de 
kilometri, am avut prilejul să mă 
opresc la destule bariere de cale 
ferată: niciodată însă nu am întâlnit 
o barieră atât de „încăpățânată" ca 
aceea din nordul orașului Titu. 
Venind deseori aici am trecut vrând, 
nevrând prin punctul cu bariera pe 

își amintește că prețul acelui favor a 
fost un set complet de echipamente. 
„Studenții" din Regie, antrenați de 
Paul Cazan, au câștigat cu 6-1 meciul 
respectiv, iar Dinu a fost demis după 
doar câteva zile de la cârma ASA-ului. 
Actualmente, clubul încearcă să

Linia de clasament la începutul anului 1989

18. ASA Tg. Mureș 17 2 2 13 11-43 6p
Puncte realizate pe teren propriu la finalul turului de campionat 1988- 

1989:6 (a pierdut câte 2p la Victoria, Rapid, Corvinul și Steaua, câte un punct 
la Oțelul și „U" Cluj-Napoca); puncte obținute în deplasare: O.

Golgeterii echipei: Lucian Moldovan, Botezan, A. Stoica (1 din 11 m), V. Ene (1 
din 11 m) - câte 2. Ciorceri, Pintea - câte 1, Boar (Inter Sibiu), un autogol.

Jucători folosiți: 25 - Botezan, Fodor - câte 16 jocuri, Albu -15, Jenei, Cr. 
Moldovan - câte 14, Eros -13, Szabo, V. Ene - câte 12, Pintea -11, Varo, A. Stoi
ca, Z. Naghi, L. Moldovan, Maier - câte 10, Minea II, Szanto - câte 9, Naște - 8, 
Ciorceri - 5, C. Ilie - 4, Mathe, G. Andrei, Ciula - câte 2, S. Mihai, T. Gabor, Szacs 
- câtâ unul.

Media notelor echipei: 5,84; media notelor jucătorilor (pe baza a mini
mum 10 jocuri): 1. Maier 6,30, 2. Botezan 6,28,3-4. Varo, A. Stoica 6,10; cele 
mai mare note: 8 (V. Ene - etapa a XH-a).

Cartonașe galbene: 21 (7 suspendări) -11 jucători (cele mai multe: Pin
tea 4).

Cartonașe roșii: Szabo (etapa a V-a), Pintea (etapa a XVI-a).
A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m - 2 transformate (A. Stoica, V. Ene), una 

ratată (A. Stoica); a fost sancționată cu 6 penalty-uri - 2 transformate, 4 ratate.
A expediat 165 de șuturi (109 „acasă", 56 în deplasare), din care 61 pe poartă 

(46 „acasă", 15 în deplasare).

care rareori am găsit-o ridicată. în 
așteptarea momentului liberării tre
cerii se consumă benzină din cauza 
motoarelor deschise, se pierde timp 
util pentru alte treburi. Nu mi-am 
explicat niciodată de ce trebuie să se 
aștepte atât de mult, uneori fără să 
treacă nici un tren sau măcar o sin
gură locomotivă. Soluția cea mai 
bună pentru evitarea prelungitelor 
așteptări ar fi să se construiască o 
pasarelă. Dar merită, oare, o așa chel
tuială când lucrurile s-ar putea sim
plifica atât de ușor prin scurtarea 
staționărilor? Să fie vorba de preve
deri regulamentare sau de „toane" 
ale celor ce manevrează barierele 
respective?

Prof. Nicolae Miron, 
satul Bolovani, comuna Cornățelu, 

județul Dâmbovița

Pentru ușurarea transportului în 
comun, ITB a pus la dispoziția că
lătorilor din Capitală o serie de 
tipuri de abonamente care simpli
fică operațiile de procurare a bi
letelor și, implicit, eliminând com
postarea acestora, în condițiile de 
trafic aglomerat, când această ope
rație devine dificilă. în cele ce

vremea
Vremea a fost caldă, iar cerul mai 

mult noros în regiunile nordice și 
temporar noros în rest. Au căzut pre
cipitații slabe sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în nordul, cen
trul și nord-estul țării. Vântul a

anunțuri
CERERI SI OFERTE
DE SERVICIU
Centrala Antrepriză Generală Con

strucții Montaj București str. Lip
scani nr. 33 încadrează pentru Secția 
Proiectare în condițiile Legii 12/1971 
ingineri constructori specialitatea 
rezistență și instalații electrice.

Centrala Vinificării, băuturilor 
diferite și produselor spirtoase Cal. 
Rahovei 157, Sect. 5, încadreăză în 
condițiile Legii 12/1971 șef birou efi
ciență economică, preț cost, preț 
producție._____ ______________

Cunoscătoare limba franceză în
grijesc preșcolari la domiciliul med.

VÂNZĂRI
Vând pat dublu, fotoliu pat, 

dulap, masă, scaune, bufet, vitrină, 
TV alb-negru, aragaz, cuiere, prețuri 
convenabile. 

găsească resurse pentru a putea să se 
mențină, dar autoritățile locale nu au 
nici un interes pentru echipa pentru 
care desființarea pare deja o 
chestiune de luni sau chiar 
săptămâni.

Mihai IGIROȘANU

urmează mă voi referi la abona
mentele valabile pe termen de 30 de 
zile pentru una, două sau pentru 
toate liniile de transport. Aceste 
abonamente se eliberează separat 
numai pentru liniile de autobuz, 
troleibuz sau tramvai, neexistând 
posibilitatea ca solicitantul să ob
țină o combinație de abonament pe 
două linii din care una de autobuz, 
iar cea de-a doua de tramvai sau 
troleibuz. Aș vrea să propun, dacă 
este posibil, să se introducă astfel de 
abonamente combinate și să su
gerez crearea unui abonament pen
tru toate liniile ITB, indiferent de 
vehiculul de care au nevoie nu
meroși călători. Repet, supun aceste 
propuneri,- fără a cunoaște în
deaproape posibilitățile și disponi-. 
bilitățile întreprinderii noastre de 
transport în comun și fără a dimi
nua avantajele prezentate de 
actualele tipuri de abonamente.

Virgil Georgescu, Str. Chilia
Veche nr. 3, Bl. TD 1 6, București

Rubrică realizată 
de Constantin Sârbu 

România liberă, 
nr. 13779din 1989

suflat slab până la moderat, cu unele 
intensificări trecătoare la munte și 
în nord-estul țării, din sector nord- 
vest. Temperaturile au fost cuprinse 
între -7 și +8 grade. în vestul și cen
tral țării s-a semnalat ceață.
-------------------------------------------- 7----------------

Injector automat păcură, aragaz 
electric, gospodărie apropiere de 
București.______________________

Vând schiuri PILZ, expert RS 1,90 
m și Rechin Național 1,90 m.______

Vând goarne Monocor 100 W, 8 
ohmi, 0,2-20 KHz, tobe electronice 
Yamaha DO-S, amplificator, chitară 
cap Lab series L.7.________________

Dacia 1320, zero km, aparat me- 
dical raze Hanau.________________

Dantelă pentru rochie, bară spate 
Lada, tapițerie portiere Opel, 
chedere, cotiere, cric, centuri._____

Vând haină bizam lucrat spinări- 
față 46-48.______________________

Scurtă bizam canadian 40-42, 
splendidă, jachetă lup mâneci trico
tate 44, deosebită, gulere blană și 
căciuli diferite, cizme bej 35, bocan- 
ci piele 36 antiderapanți (munte).

Vând cojoc, patine, covor, mașină 
spălat, cergă, cuverturi, bicicletă, 
bazin copil, termos, siguranțe auto
mate, diverse obiecte.

INAUGURAREA
ADMINISTRAȚIEI BUSH

SI „NON-STIRILE“ EXTERNE 
DIN PRESA ROMÂNEASCĂ

în ziua de 20 ianuarie 1989, 
George H.W. Bush devenea al 41-lea 
președinte al Statelor Unite, de- 
punând jurământul de învestire în 
cadrul unei ceremonii fastuoase. 
Evenimentul, cu implicații geopo- 
litice majore, a fost ignorat de presa 
românească. Ziarele noastre prefe
rau să scrie că newyorkezii sunt 
obligați să drămuiască apa potabilă 
sau că alcoolismul face ravagii prin
tre americani. Pentru regimul Ceau- 
șescu, evenimentele de pe scena in
ternațională deveniseră mai inco
mode ca niciodată. Estul și Vestul 
dădeau tot atâta bătaie de cap cen-* 
zurii de la București. Așa că „știrile 
externe" se transformaseră în capo
dopere de irelevanță.

Instalarea unui nou lider la Casa 
Albă a fost, fără îndoială, cel mai im
portant eveniment mediatic al lunii 
ianuarie 1989. Dincolo de spectaco
lul grandios al ceremoniilor, schim
barea conducerii de la Washington

Cenzură de la Est la Vest
Nu doar „Occidentul descompus", 

ci și „Marele frate de la Răsărit" 
dădeau bătăi de cap cpnzurii în 
ultimii ani ai „Epocii de Aur". Re
formele promovate de Mihail Gor
baciov nelinișteau profund autori
tățile de la București. Despre „glas
nost" și „perestroika", românii aflau 
mai degrabă de la „Europa liberă" 
decât din presa națională.

Ziarele românești au relatat 
extrem de sec despre discursul is
toric rostit de Gorbaciov în fața 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, în decembrie 1988. Au po
menit de politica de dezarmare 
inițiată de Kremlin, dar nu și de re
formele interne recent adoptate în 
URSS. Și totuși, Gorbaciov se refe
rise pe larg la aceste „transformări 
revoluționare".

La ONU, liderul sovietic vorbise 
despre „transparență", descentra
lizare și despre „domnia legii". In
vocase drepturile omului și li
bertățile individuale. Promisese 
relaxarea condițiilor de emigrare, 
depenalizarea „delictelor de opi
nie" și încetarea persecuțiilor poli
tice sau religioase.

într-adevăr, în URSS aveau loc 
transformări profunde. De neima
ginat în urmă cu un deceniu. Mii 
de disidenți fuseseră eliberați din 
gulag. Cărți și filme altădată inter
zise deveneau accesibile marelui 
public. în 1988, celebrul roman 
„Doctor Jivago" al lui Boris Paster
nak vedea pentru prima dată lumi
na tiparului în Rusia, la 30 de ani 
după ce autorul fusese obligat să 
refuze Nobelul pentru literatură.
----------------- r

George Bush Sr, la festivitatea de învestire în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii

tv 20 ianuarie 1989

19:00 Telejurnal
19:25 Tezele și orientările formu

late de Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
- program de muncă și acțiune re
voluționară. Valorificarea superioară 
a potențialului productiv.

Redactor Gheorghe Ghidrigan
19:45 România în lume. Președin

tele Nicolae Ceaușescu: dezarmarea și 
pacea - component esențiale ale noii 
gândiri și acțiuni politice în slujba 
intereselor fundamentale ale națiu

năștea întrebări și neliniști pe toate 
meridianele globului. Cele mai grave 
se legau de raporturile dintre cele 
două superputeri, SUA și URSS.

Vicepreședinte în cadrul Adminis
trației Reagan, George H.W. Bush 
părea decis să continue pe aceeași 
linie a dialogului cu Moscova. Erau, 
însă, posibile și schimbări de strate
gie. Mulți dintre consilierii noului 
președinte al Statelor Unite nu cre
deau în bunele intenții ale lui Mihail 
Gorbaciov și recomandau prudență 
în relațiile cu Kremlinul.

Pe agenda noii echipe de la Casa 
Albă, „dezghețul" din Europa de Est 
ocupa un loc central. A demonstrat-o 
chiar discursul inaugural al preșe
dintelui George H.W. Bush:

„Vin în fața voastră și îmi asum 
președinția într-un moment încăr
cat de promisiuni. Trăim într-o epo
că de pace și de prosperitate, pe care 
însă o putem face mai bună. Fiindcă 
suflă o adiere nouă și o lume îm

Și prin presa sovietică adia o 
neobișnuită briză de libertate. 
Cenzura nu dispăruse, dar multe 
subiecte cândva tabu ajungeau din 
ce în ce mai des în paginile zia
relor. Se putea scrie despre sărăcie, 
corupție, birocrație. Ba chiar apă; 
ruseră și articole critice la adresa 
autorităților.

„Glasnostul" lui Gorbaciov ră
mânea, însă, de neimaginat în Ro
mânia. Acest „exemplu prost" 
dădea frisoane regimului de la Bu
curești, care se temea de „contami
nare". Obligată să ignore libera
lizarea din URSS și mișcările re
formiste din lagărul socialist, pre
sa românească era într-o evidentă 
pană de subiecte externe.

Telegrame 
despre nimic

în ianuarie 1989, ziarele româ
nești nu puteau scrie nici despre 
programul de guvernare al preșe
dintelui Bush, nici despre perestroi
ka lui Gorbaciov, nici despre grevele 
din Polonia. Cu ceva trebuiau totuși 
umplute paginile dedicate actuali
tății internaționale. Iată câteva din
tre subiectele alese de redacția co
tidianului Viața Nouă din Galați în 
ziua inaugurării noii Administrații 
a Statelor Unite:

„în cadrul reuniunii de la Tirana 
a adjuncților miniștrilor afacerilor 
externe ale țărilor balcanice, în 
luările de cuvânt ale delegaților a 
fost evidențiată importanța pro
movării în continuare a cooperării 
în regiune".

nilor lumii. Documentar de Paul Șoloc
20:05 Copiii cântă patria și par- 

.tidul. Program literar-muzical-core- 
grafic susținut de formații artistice 
pionierești laureate ale Festivalului 
național „Cântarea României"

Redactor Eugen Patriche
20:25 învățământ - cercetare - 

producție. A fi contemporan al 
Epocii de strălucite împlțniri și aspi
rații - a fi tânăr revoluționar.

Redactor Dorina Onicel
20:45 Pentru tinerețea și vigoarea 

națiunii noastre. Documentai
Redactor Melania Coman 

prospătată de libertate pare să re
nască; pentru că în inimile oame
nilor, dacă nu și în faptele lor, ziua 
dictatorului s-a sfârșit. Epoca totali
tarismului se încheie, ideile lui înve
chite sunt spulberate ca frunzele 
unui copac bătrân și uscat."

Este lesne de înțeles că aceste cu
vinte nu puteau fi reproduse în presa 
românească a epocii. De altfel, știrile 
din Occident se limitau, de obicei, la 
relatări despre flagelurile „capitalis
mului putred". în ziua de 20 ianuarie 
1989, ziarul Viața Nouă din Galați 
informa că „potrivit ultimelor statis
tici, problema alcoolismului a căpătat 
în SUA dimensiuni dramatice".

Din aceeași publicație mai pu
team afla că „Administrația metro
polei New York a cerut cetățenilor să 
adopte măsuri de economisire a apei 
curente" sau că „Guvernul RFG a 
hotărât intensificarea luptei împo
triva traficului de droguri".

Miruna MUNTEANU

Sau: „Ministrul Afacerilor Ex
terne al RP Chineză, Qjan Qichen, 
a avut o întrevedere cu Dinh Nho 
Lien, adjunct al ministrului de 
Externe al Vietnamului, aflat la 
Beijing".

Din aceleași „Telegrame ex
terne" aflăm despre un „simpo
zion regional pe tema cooperării 
științifice și tehnologice interma- 
grebiene" sau despre încheierea 
„reuniunii Comitetului perma
nent interstatal pentru combate
rea secetei în Sahel", derulată în 
capitala Capului Verde.

La rubrica „Știri din țările socia
liste" figurau două materiale mai 
ample, preluate de la Agerpress.

Primul informa că „introdu
cerea cuceririlor științei și tehnicii 
în agricultura RP Chineze capătă o 
amploare crescândă, pe măsura 
cerințelor legate de productivi
tatea muncii în acest important 
sector al economiei naționale".

Al doilea era o corespondență 
de la Tirana, despre canalul de 
irigații dintre localitățile Vjose, 
Selenica și Lakatund, care „repre
zintă unul dintre proiectele cele 
mai importante ale actualului 
cincinal pentru districtul Vlora 
din RPS Albania".

O știre „fierbinte" era consem
nată la rubrica „Pe tot Globul": 
„Conform datelor furnizate de 
specialiștii UNESCO, pe Terra 
există 148 de regiuni unde au fost 
semnalate desene rupestre pre
istorice". Epoca dinozaurilor se 
apropia, însă, de sfârsit.

Miruna MUNTEANU

21:00 Porțile. Documentar. Sce
nariul: Marlon Ciobanu, Erwin Szek- 
ler. Regia Erwin Szekler. Producție a 
Studioului „Al. Sahia"

21:10 Univers, materie, viață. Emisi
une de educație materialist-științifică. 
Din tainele naturii. Producție a Tele
viziunii din Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Redactor Ștefana Bratu

21:35 Dansuri simfonice. în inter
pretarea Orchestrei Radioteleviziu- 
nii. Dirijor Iosif Conta.

Redactor Adriana Rogovschi
21:50 Telejurnal
22:00 închiderea programului
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